
24 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka yang diolah 

dengan menggunakan metode statistika. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Arikunto (2013, h. 89) yang mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif  merupakan 

penelitian yang didasarkan pada pengukuran untuk mendapatkan skor dalam bentuk 

numerikal (angka) yang kemudian diolah dengan menggunakan metode statistika. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Danim, 

2002, h.101). Berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung : Kecemasan Dalam Menghadapi Pertandingan 

2. Variabel bebas  : Regulasi Emosi 

3.03. Definisi Operasional 

3.03.01. Kecemasan dalam Menghadapi Pertandingan 

Kecemasan dalam menghadapi pertandingan merupakan kondisi emosi 

negatif yang meningkat pada saat pertandingan sesuai dengan interpretasi dan 

penilaian situasi pertandingan oleh atlet. Variabel kecemasan dalam menghadapi 

pertandingan ini diukur dengan menggunakan skala kecemasan dalam menghadapi 
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pertandingan yang disusun berdasarkan empat gejala didalamnya, yaitu psikologis, 

kognitif, somatis, dan fisiologis. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari gejala 

kecemasan, maka semakin tinggi kecemasan yang dialami oleh atlet, begitu juga 

sebaliknya. 

3.03.02. Regulasi Emosi 

Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang mengontrol dan mengubah 

emosi negatif menjadi emosi yang positif agar dapat bertingkah laku sesuai dengan 

situasi tertentu dan mencapai tujuan. Variabel regulasi emosi ini diukur menggunakan 

skala regulasi emosi yang berisi aspek-aspek regulasi emosi yaitu aspek strategi 

untuk regulasi emosi, aspek perilaku yang diarahkan pada tujuan, aspek kontrol 

respon emosional, dan aspek penerimaan respon emosional. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari skala regulasi emosi, maka semakin tinggi regulasi emosi. Begitu 

juga sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan penelitian yaitu 

pengumpulan data dan dalam melakukan pengumpulan data tidak terlepas dari subjek 

penelitian. Subjek penelitian merupakan individu, objek atau anggota yang digunakan 

oleh peneliti sebagai sampel untuk pengambilan data penelitian (Danim, 2002). 

Populasi merupakan keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diketahui oleh peneliti 

(Danim, 2002). Karakteristik populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 32 

atlet sepak takraw yang masih aktif dan berusia 15-18 tahun dari Pusat Pendidikan 

Latihan Pelajar Olahraga Provinsi  Jawa Tengah (PPLOP Jawa Tengah). 

Pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik studi populasi yaitu 
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penggunaan seluruh elemen atau seluruh anggota populasi menjadi subjek penelitian 

(Arikunto, 2013, h.173).  

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa skala. Skala 

yang diberikan dalam penelitian ini menggunakan 2 kelompok item, yaitu favourable 

dan unfavourable. Pernyataan favourable memiliki arti pernyataan yang mendukung 

atau memihak pada objek sikap dan penyataan unfavourable memiliki arti pernyataan 

yang tidak mendukung objek sikap (Azwar, 2017, h.137). Skala dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur kecemasan dalam menghadapi pertandingan dan regulasi 

emosi. 

Sistem skoring dalam skala kecemasan dalam menghadapi pertandingan dan 

regulasi emosi yaitu skor 4 sampai 1 untuk pernyataan favourable dengan sistem 

penilaian sebagai berikut : sangat sesuai (SS), untuk skor 4, sesuai (S) untuk skor 3, 

tidak sesuai (TS) untuk skor 2, sangat tidak sesuai (STS) untuk skor 1 dan skor 1 

sampai dengan skor 4 untuk pernyataan unfavourable dengan sistem penilaian 

sebagai berikut : sangat sesuai (SS) untuk skor 1, sesuai (S) untuk skor 2, tidak sesuai 

(TS) untuk skor 3, sangat tidak sesuai (STS) untuk skor 4. 

3.05.01. Skala Kecemasan Dalam Menghadapi Pertandingan 

Skala kecemasan disusun menggunakan gejala-gejala kecemasan, yaitu 

Psikologis, Kognitif, Somatis, dan Fisiologis. Berikut adalah rancangan skala 

kecemasan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 
Blue Print Skala Kecemasan 

Gejala Kecemasan Jumlah Item Total 

Favourable Unfavourable 

Psikologis 4 4 8 
Kognitif 4 4 8 
Somatis 4 4 8 
Fisiologis 4 4 8 

Total 16 16 32 

 

3.05.02. Skala Regulasi Emosi 

Skala regulasi emosi ini disusun menggunakan aspek-aspek regulasi emosi 

yaitu strategi untuk regulasi emosi, perilaku yang diarahkan pada tujuan, kontrol 

respon emosional, dan penerimaan respon emosional. Berikut adalah rancangan 

skala regulasi emosi yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Regulasi Emosi 

Aspek Regulasi Emosi Jumlah Item Total 

Favourable Unfavourable 

    
Strategi untuk regulasi 

emosi 
4 4 8 

Perilaku  yang diarahkan 
pada tujuan 

4 4 8 

Kontrol respon emosional 4 4 8 
Penerimaan respon 

emosional 
     4 4 8 

Total 16 16 32 
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3.06. Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2017) menjelaskan bahwa validitas berasal dari kata validity yang 

memiliki arti sejauh mana akurasi suatu tesatau skala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Pengukuran dikatakan memiliki validitas tinggi apabila menghasilkan 

data secara akurat atau tepat dan cermat sehingga memberikan gambaran mengenai 

variabel yang diukur sesuai dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Penelitian 

ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson yang digunakan 

untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total dan 

dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas memiliki arti konsistensi, keterandalan, keterpercayaan, kestabilan, 

keajegan, dan sebagainya, tetapi gagasan pokok atau inti yang terkandung dalam 

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2017). Pengukuran reabilitas penelitian ini menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. 
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3.06.03. Metode Analisis Data 

Teknik korelasi yang sesuai untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan korelasi Product Moment (r) Karl Pearson. Alasannya 

adalah karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel, yaitu regulasi emosi dengan kecemasan dalam menghadapi pertandingan. 




